
СИЛАБУС КУРСУ
“Іноземна мова (англійська, рівень С1) за професійним спрямуванням”

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
для студентів п’ятого курсу фізичного факультету (два семестри)

2019-2020 навчального року

Назва курсу “Іноземна  мова  (англійська,  рівень  С1) за  професійним
спрямуванням”  для  студентів  освітньо-кваліфікаційного  рівня
магістр фізичного фаеультету другого (магістерського) рівня вищої
освіти: 1,4 роки навчання

Адреса  викладання
курсу

ЛНУ імені І. Франка, вул. Дорошенка 41, ауд. 73.

Факультет  та
кафедра,  за  якою
закріплена
дисципліна

Факультет іноземних мов, кафедра іноземних мов для природничих
факультетів

Галузь  знань,  шифр
та  назва
спеціальності

10 Природничі науки, спеціальності: 104 Фізика і астрономія, 
105 Прикладна фізика і наноматеріали

Викладачі курсу доц. Козолуп М.С., канд. пед. н., 
Контактна
інформація
викладачів

mariya.kozolup@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу
відбуваються

В день проведення практичних занять – кожного другого четверга,
15:00-16:30

Сторінка курсу http://lingua.lnu.edu.ua/course/anhlijska-mova-za-fahovym-
spryamuvannyam-dlya-pryrodnychyh-fakultet

Інформація про курс Курс спрямований на розвиток у студентів магістерської програми
необхідних знань та сформованих на їх базі інтегрованих навичок
володіння загальною та науково-академічною англійською мовою
для  успішного  усного  та  письмового  спілкування.  У  курсі
використо-  вуються  різноманітні  методи  для  проведення
практичних занять та самостійної роботи студентів.

Коротка  анотація
курсу

Дисципліна “Іноземна мова (англійська, рівень С1) за професійним
спрямуванням” є вибірковою дисципліною для освітньої програми
«Магістр»  фізичного  факультету  першого  року  навчання  зі
спеціальності  104  Фізика  і  астрономія,  105  Прикладна  фізика  і
наноматеріали,  яка  викладається  в  9-10  семестрах  в  обсязі  5
кредитів  (за  Європейською  Кредитно-Трансферною  Системою
ECTS).

 Мета та цілі курсу Загальноосвітньою  метою  вивчення  вибіркової  дисципліни
“Іноземна  мова  (англійська,  рівень  С1) за  професійним
спрямуванням”  є  подальший  інтелектуальний  розвиток  студента,
розширення  його кругозору,  поглиблення  знань  у  сфері  фахових
дисциплін,  формування  умінь  і  навичок  спілкування  з  колегами,
обміну інформацією та думками у науковій та професійній сферах
іноземною мовою. Практична мета навчання полягає в оволодінні
студентами  знаннями  про  функціонування  іноземної  мови
(англійської) як засобу спілкування в усній та письмовій формах в
освітньому середовищі,  науковій та професійній сферах. Виховна
мета передбачає формування у студентів  культури спілкування в
глобальному освітньому та фаховому середовищі.

Література  для Основна література:

mailto:mariya.kozolup@lnu.edu.ua


   

вивчення  дисципліни 1. Маркелова  С.П.,  Яхонтова  Т.В.  Англійська  мова для  студентів
магістерських  програм університетів:  Навч.  посіб.  –  Львів:  ВЦ
ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 200 с. 

2. Микитенко Н.О., Козолуп М.С. Основи англомовної академічної
комунікації  для  студентів  природничих  спеціальностей.  –
Навчально-методичні матеріали. – Львів, 2012. – 150 с.

3. Яхонтова  Т.В.  Основи  англомовного  наукового  письма:  Навч.
посіб. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.Івана Франка, 2002. – 202 с.

4. Mykytenko N.O., Sulym V.T., Kozolup M.S. Developing Academic
Literacy:  EAP  for  Science  Majors.  L’viv:  Ivan  Franko  National
University, 2017.

  Додаткова література:
5. Biley S. Academic Writing: A Handbook for International students.

– London,New York: Routledge,2003. – 260 p.
6. Porter  S.  Check  Your  Vocabulary  for  Academic  English.  –

Longman: A & C Black, 2007.
7. Stern  L.  What  Every  Student  Should  Know  about  Avoiding

Plagiarism. – New York : Pearson Longman, 2006. – 74 p.
8. Longman  Dictionary  of  Contemporary  English.  /  [director,Della

Summers]. – New ed.p.cm. –Pearson Education Limited, 2003.
  Фахова література:

9. Altland A., Simons B. Condensed Matter Field Theory. – Cambridge:
Cambridge University Press, 2010.

10. Tong D. Concepts in Theoretical Physics - Cambridge: Cambridge
     University Press, 2011.
11. The  Future  of  Theoretical   Physics  and  Cosmology.  /  Eds.

G.W/Gibbons,  E.P.S.Shellard  and  S.J.Rankin.  -  Cambridge:
Cambridge University Press, 2003.

  Інформаційні ресурси:
12.Advice on Academic writing. University of Toronto. Retrieved from

http;//www.writing.utoronto.ca/advice/
13. Fulbright  Program  in  Ukraine.  Retrieved  from  http;//

www.fulbright. org.ua/
The Astronomy and Astrophysics Review. ISSN:0935-4956 (print
versioin)  ISSN:  1432-0754  (electronic  version).  Retrieved  from:
http;//www.springer.com/astronomy/journal/159

Тривалість курсу Два  семестри: 1-2  – перший  рік  навчання   (п’ятий  курс, 9-10
семестри).

Обсяг курсу Разом: 180 годин, з них: практичних – 48 год. (І семестр – 16 год., 1
год.  на  тиждень,  ІІ  семестр  –  32  год.,  2  год.  на  тиждень);
самостійної  роботи  студента  –  132  год.  (І  семестр  –  44  год,  ІІ
семестр – 88 год.).

 Очікувані результати
навчання

Після завершення курсу студент буде:
- знати (оволодіє знаннями):

   про стилі та жанри усної та письмової комунікації  у
  академічній та фаховій сферах; 

   про  вимоги  міжнародних  стандартів  щодо  оформлення
наукових  публікацій різних жанрів;

   про особливості використання лексичних, граматичних та
  синтаксичних структур у науково-академічних дискурсах;

   про правила міжособистісної та міжкультурної комунікації у 
  сфері  освіти і науки;

   про особливості застосування мультимедійних засобів для
  створення і поширення комунікативних продуктів у фаховій та
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   академічній сферах;
- вміти (сформувати уміння):

 читати  і  розуміти  автентичну  наукову,  науково-популярну,
фахову літературу;

 вести усну комунікацію іноземною мовою в освітній, науковій
та фаховій сферах в межах лексичного мінімуму та тематики,
передбачених робочою навчальною програмою, спрямованою
на  формування  у  студентів  іншомовної  професійної
комунікативної компетенціїі рівня С1;

 здійснювати  письмову  комунікацію,  а  саме  писати  –  огляд
прочитаної  літератури,  академічні  есе,  тези  доповіді  для
наукової конференції, наукові статті, ділові листи;

 самооцінювання  та  критичного  оцінювання  продуктів
мовленнєвої діяльності коллег.

Ключові слова Англійська  мова,  лексика,  граматика,  компетенція,  лексична
компетенція, грамматична компетенція, соціокультурна компетен-
ція, усна комунікація, письмова комунікація, презентація, наукова
комунікація,  жанр,  фахова  література,  фахові  терміни,  науково-
академічний стиль, плагіат.

Формат курсу Очний (денна форма навчання).

Теми Перелік  тем  подається  у  формі  СХЕМИ  КУРСУ  на  останній
сторінці.

Підсумковий
контроль, форма

Залік в кінці кожного семестру: 
письмовий/тестовий/усний/комбінований.

Пререквізити Для  вивчення   курсу  студенти  потребують  базових  знань  з
англійської  мови  на  рівні  В2,  достатніх  для  сприймання
категоріального  апарату  цієї   мови  та  розуміння  англомовних
фахових джерел.

Навчальні  методи  та
техніки,  які  будуть
використовуватися
під  час  викладання
курсу

Презентація, дискусія, колаборативне  навчання (форми – групові
дискусії,  дебати,  рольові  ігри),  проектно-орієнтоване  навчання,
тьюторство. Завдання тьютора – побудова освітнього простору як
прояву  пізнавальних  ініціатив  та  інтересів  студентів  і  створення
інливідуальної освітньої траєкторії. Тьюторський супровід, націле-
ний  на  реалізацію  принципу  індивідуалізації  в  освіті,  сприяє
найбільш повному розкриттю особистісного потенціалу студента за
умови  встановлення  суб’єктних  відносин,  в  яких  кожна  сторона
бере на себе відповідальність за свій вибір.

Необхідне обладнання Мультимедійні  засоби  навчання  –  аудіо-та  відеопрогравачі,
проектор, комп’ютер, планшет.

 Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нарахову- 
ються за наступним співвідношенням:

 практичні заняття та самостійна робота студента – 70% 
семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 70

 контрольні  заміри (модулі): 30% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів – 30

Підсумкова кількість балів  (максимальна кількість – 100)  
нарахову-ється під час заліку.
Письмові  роботи:  очікується,  що  студенти  виконають  декілька
видів письмових робіт (есе, ділові листи, наукові проєкти, статті.
Письмові  роботи  студентів   повинні  бути  їх  оригінальними
дослідженнями  чи  міркуваннями.  Виявлення  ознак  академічної
недоброчесності в письмовій роботі студента (списування, плагіат,
відсутність  посилань  на  використані  джерела  тощо)  є  підставою
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для її незарахування викладачем.
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується,
що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти
повинні  інформувати  викладача  про  ненможливість  відвідати
заняття.
Література.  Уся  література,  яку  студенти  не  можуть  знайти
самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх ціляхбез
права  її  передачі  третім  особам.  Студенти  заохочуються  до
використання  також  й  іншої  літератури  та  джерел,  яких  немає
серед рекомендованих.

 Політика  виставлення  балів. Враховуються  бали,  набрані  на
поточному  тестуванні,  самостійній  роботі  та  бали  підсумкового
тестування;  при цьому обов’язково враховуються  присутність  на
заняттях  та  активність  студента  під  час  практичного  заняття;
недопустимість пропусків та запізнень нма заняття; користування
мобільним  телефоном,  планшетом  чи  іншими  мобівльними
пристроями  під  час  заняття  в  цілях,  не  пов’язаних  з  навчанням;
списування  та  плагіат;  несвоєчасне  виконання  поставленного
завдання та ін.

Питання до заліку Аудіювання та лексико-граматичний тест.

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу.

СХЕМА КУРСУ

Курс/
семестр/
Тижд./ 
   

Теми занять, короткі тези
Форма 
заняття

Літера-
тура, 
Інтернет 
ресурси

Кількість 
годин
Пр. / С.р.

Кількість 
модулів

V/IX/2 Академічна комунікація: основні 
поняття. Академічна грамотність.

Групова 
робота

1, с.21-29;
 4

2   /    5,5  

V/IX/4 
 

Англійська мова як засіб 
академічної комунікації.  

Дискусія 3, с.14-18 2  /   5,5    

V/IX/ 6 Британський та американський 
варіанти англійської мови

Групова 
робота

1, с.18-29 2  /   5,5  

V/IX/ 8 Місце науково-академічного стилю 
серед інших стилів 

1.

Групова 
робота

1, с.26
3, с.25-28

2  /   5,5  1

V/IX/10 2. Основні академічні жанри усної та 
письмової  комунікації

Групова 
робота

3, с.96, 
104, 129, 
136, 143

2 /    5,5  

V/IX /12 Специфіка фахового наукового 
письма. Стандартні вимоги до 
наукових публікацій.

 дискусія 2, с. 19-29 2 /    5,5  

V/IX /14 Лінгвістичні параметри науково-
академічної комунікації: 
академічний вокабуляр

 дискусія 3, с. 32-42 2 /    5,5  

V/IX 16 Нові лексичні тенденції у Залік 3, с. 45-48 2/     5,5 1
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функціонуванні  англійської мови
 

Разом за
ІХсем.

          8 тем
     

60 годин 16 /     44 2

 V/X1 Особливості роботи з фаховою 
термінологією. Фахова термінологія
в галузі фізики 

Групова 
робота

 2  /   5,5  

V/X
 2

Додаткові академічні жанри усної 
та письмової комунікації.

Групова 
робота

3, с. 158, 
168, 175 

2  /   5,5  

V/X
 3

Освітні можливості для студентів. 
Написання ділової кореспонденції.

Дебати з
питань 
освіти

1, с.57-61 2  /   5,5  

V/X
 4

Написання наукового проєкту  з 
метою отримання гранту  

Самостій-
на робота

2, 77-82 2  /   5,5  1

V/X
 5

Компютерна та технічна 
грамотність

Дискусія 1, с.93;
12

2  /   5,5  

V/X
 6

Можливості, які надає інтернет: 
знаходження академічної 
інформації

Пошук в
інтернеті

1.93-95
12; 13; 14

2  /   5,5  

V/X
 7

 Планування кар’єри Ділова 
гра

1, с.40-42 2  /   5,5  

V/X
 8

Наукова конференція: написання 
тез, виступ на конференції

Ділова 
гра

2, с.71-77 2  /   5,5   

V/X
 9

Робота над науковою статтею: типи 
статтей   

Групова 
робота

3, с.104-
105

2  /   5,5  1

V/X
 10

Основні етапи написання статті Самості
й-на 
робота

 3, с. 105-
118

2  /   5,5  

V/X
 11  Плагіат та способи його уникнення:

цитування та парафрази
Дискусія

1, с.61-66
  2, 45-52

2  /   5,5  

V/X
 12

Фулбрайтівська программа в 
Україні

Дебати 13; 2, 
с.82-93

2  /   5,5  

V/X
 13

Підготовка  презентації  самостійно 
виконаного наукового дослідження

Самостій-
на робота

2  /   5,5  

V/X
 14

Вимоги до здійснення презентацій дискусія 2,  с.206-
207

2  /   5,5  

V/X
 15

Презентації наукових проєктів Презента-
ція

2  /   5,5  1

V/X
 16

Підсумки проведеної роботи Залік 2  /   5,5  

Разом за
Х сем.

     16 тем 120 год. 32 / 88 3

Разом за
рік

     24 теми 180год. 48 / 132 5
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